
John van Eerdenburg  

Sport Unlimited  
 

10e Open Barendrechtse judotoernooi.  
 
(Onderstaande informatie is alleen voor judoclub Paddepad leden) 

 
Op zondag 19 mei 2019 organiseert Budosport John van Eerdenburg het 10e Open Barendrechtse 

judotoernooi.  

 

Dit toernooi is voor jongens en meisjes van 4 t/m 14 jaar t/m de bruine band.  

 

inschrijfgeld: € 9,00 p.p.  per judoka overmaken naar NL03 INGB 0005 2818 10 t.n.v.  Hr. W L 

Kouijzer. Bij mededelingen naam judoka en toernooi  Open Barendrechtse invullen. Leo verzorgd de 
centrale inschrijving. 

 

Inschrijving:  
Voor leden van Judoclub Paddepad gaat via de website van Judoclub Paddepad.   
De volgende gegevens: Naam, band, geboortedatum, JBNnummer en gewicht.  

De inschrijving sluit bij het bereiken van het maximale aantal deelnemers van 250 judoka’s.  In 

ieder geval kan het tm 19 april 2019. 

 

Weging: Alle kinderen worden op de wedstrijddag bij twijfel bij de mat gewogen.  

 

Aantal matten: 4 Matten.  

 

Prijzen: in iedere gewichtsklasse worden er 1e 2e en 3e prijzen uitgereikt. Ook de overige judoka’s 

ontvangen een aandenken.  

 

Entree: € 2,00 Kinderen t/m 12 jaar: € 1,00  
 
jongens:  
4 en 5 jarigen ( op wedstrijddag) worden ingedeeld naar opgegeven gewicht.  

- 8 jaar –21 –24 –27 –30 –34 +34  

-10 jaar –24 –27 –30 –34 –38 +38  

-12 jaar –24 –27 –30 –34 –38 –42 –46 +46  

-15 jaar –34 –38 –42 –46 –50 –55 –60 –66 +66  

 
meisjes:  
4 en 5 jarigen ( op wedstrijddag) worden ingedeeld naar opgegeven gewicht.  

- 8 jaar –20 –22 –25 –28 –32 +32  

-10 jaar –22 –25 –28 –32 –36 +36  

-12 jaar –25 –28 –32 –36 –40 +40  

-15 jaar - 32 -34 –36 –40 –44 –48 –52 –57 –63 +63  
 
Gewichtswijziging  
Wijzingen in opgegeven gewicht kunnen t/m 10 mei 2019 via de mail worden doorgegeven. Op 

de dag zelf kost het overschrijven € 2,50.  

De aanvangstijden ontvangt u 1 week voor aanvang v.d. wedstrijden. De kinderen mogen tijdens 

het toernooi alleen een rode of witte band dragen.  

 

Adres: Sporthal bij voetbalvereniging Smitshoek Smithoeksebaan 25 Barendrecht  
 


